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Klawisze i inne elementy (przód)
Numer modelu: Nokia N81-3.

Nazywany w dalszej czê¶ci Nokia N81.

1 Klawisze gier  i  
2 Gniazdo karty pamiêci
3 Klawisze wyboru
4 Klawisze multimediów:

•  Klawisz nastêpnego pliku 
•  Klawisz odtwarzania/pauzy 
•  Klawisz zatrzymania 
•  Klawisz poprzedniego pliku 

5 Klawisz po³±czenia 
6 Klawisz menu  
7 Klawiatura numeryczna
8 Tarcza Navi™. W dalszej czê¶ci instrukcji nazywany 

klawiszem przewijania.
9 Klawisz usuwania 
10 Klawisz multimedialny 
11 Klawisz zakoñczenia 
12 Kamera pomocnicza do po³±czeñ wideo
13 S³uchawka



3

 elementy (góra)

okia do pod³±czania 
wów s³uchawkowych i s³uchawek

 elementy (dó³)

¿liwiaj±ce po³±czenie 
puterem
Klawisze i inne elementy 
(ty³ i bok)
1 G³o¶niki stereo z efektem d¼wiêku przestrzennego
2 Lampa b³yskowa
3 Kamera do rejestrowania zdjêæ o wysokiej 

rozdzielczo¶ci i nagrywania wideo
4 Klawisz pomniejszania/powiêkszania i g³o¶no¶ci
5 Klawisz fotografowania 

Klawisze i inne
1 Klawisz wy³±cznika
2 Z³±cze 3,5 mm firmy N

kompatybilnych zesta
3 Prze³±cznik blokady

Klawisze i inne
1 Z³±cze ³adowarki
2 Mikroz³±cze USB umo

z kompatybilnym kom
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chwytu. Upewnij siê, ¿e ¶ciêty 
kierowany ku ¶ciêtemu 
u, a z³ote styki karty s± skierowane 
 z powrotem do gniazda (4). 

udowê na telefonie, tak aby 
pasowane do urz±dzenia (6). 
o³u obudowy, aby zablokowaæ 
Wk³adanie karty SIM lub USIM i baterii
Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, 
przeznaczona do u¿ytku w telefonach UMTS.

Wszystkie karty SIM nale¿y przechowywaæ w miejscu 
niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

Przed ka¿dym wyjêciem baterii nale¿y urz±dzenie wy³±czyæ 
i od³±czyæ je od ³adowarki.

W sprawie dostêpno¶ci i sposobu korzystania z us³ug karty 
SIM skontaktuj siê ze sprzedawc± tej karty. Mo¿e nim byæ 
us³ugodawca lub inny sprzedawca.

1 Odwróæ urz±dzenie ty³em do przodu, naci¶nij przycisk 
zwalniaj±cy obudowê (1), a nastêpnie unie¶ 
obudowê (2).

2 Wysuñ uchwyt karty SIM z gniazda karty SIM (3).

3 W³ó¿ kartê SIM do u
naro¿nik karty jest s
naro¿nikowi uchwyt
w dó³. Wsuñ uchwyt

4 W³ó¿ bateriê (5).

5 Ponownie umie¶æ ob
jej po³o¿enie by³o do
Naci¶nij przycisk u d
j± na miejscu (7).
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 swoim 
niêcie.

iêci
 rogu pokrywy i odsuñ pokrywê 

olniæ jej zatrzask.
 
yjmuj karty pamiêci w trakcie 

 tej karcie. Wyjêcie karty w takim 
waæ uszkodzenie samej karty 
dzenia. Uszkodzeniu mog± te¿ 
ane.
Karta pamiêci
Jako dodatkowej pamiêci mo¿na u¿ywaæ kompatybilnej 
karty microSD, aby oszczêdzaæ pamiêæ urz±dzenia. Na 
karcie pamiêci mo¿na równie¿ wykonywaæ kopie zapasowe 
informacji z urz±dzenia.

Korzystaj wy³±cznie z kart pamiêci microSD 
kompatybilnych i zatwierdzonych przez firmê Nokia do 
u¿ytku z tym urz±dzeniem. Chocia¿ firma Nokia 
przestrzega standardów przyjêtych w bran¿y kart pamiêci, 
to karty niektórych producentów mog± nie byæ w pe³ni 
kompatybilne z tym urz±dzeniem. Niekompatybilna karta 
mo¿e ulec uszkodzeniu i uszkodziæ urz±dzenie. Istnieje te¿ 
ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

Karty pamiêci nale¿y przechowywaæ w miejscu 
niedostêpnym dla ma³ych dzieci.
Wk³adanie karty pamiêci
1 Po³ó¿ palec w dolnym 

rogu pokrywy i odsuñ 
pokrywê na bok.

2 W³ó¿ kartê pamiêci do
gniazda. Upewnij siê, 
¿e styki karty s± 
skierowane w dó³.

3 Wci¶nij kartê. Gdy 
karta zatrza¶nie siê na
miejscu, us³yszysz klik

4 Zamknij pokrywê.

Wyjmowanie karty pam
1 Po³ó¿ palec w dolnym

na bok.
2 Naci¶nij kartê, aby zw
3 Wyjmij kartê pamiêci.

 Wa¿ne: nigdy nie w
wykonywania operacji na
momencie mo¿e spowodo
pamiêci, jak równie¿ urz±
ulec zapisane na karcie d
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atury
wane, jest wy¶wietlany 

turê, przesuñ prze³±cznik blokady. 

turê, przesuñ prze³±cznik blokady.

 klawiatury po zamkniêciu 
 nastêpnie wybierz Narzêdzia > 
 Obs³. wys. klaw. > Aktyw. 
dy zamykana, Nie, gdy zamykana 

 klawiatury po up³ywie 
o zamkniêciu obudowy, naci¶nij 

z Narzêdzia > Ustawienia > 
. > Telefon i karta SIM > Czas do 

est zablokowana, niewykluczona 
nia po³±czenia z oficjalnym, 
rz±dzeniu numerem alarmowym. 
W³±czanie urz±dzenia
1 Naci¶nij i przytrzymaj .
2 Je¶li urz±dzenie za¿±da podania 

kodu PIN lub kodu blokady, 
wprowad¼ ten kod i naci¶nij lewy 
klawisz wyboru. Fabrycznie 
ustawiony kod blokady to 12345.

Urz±dzenie to ma anteny 
wewnêtrzne.

 Uwaga: Tak jak w przypadku 
ka¿dego innego urz±dzenia 
nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby 
funkcjonuj±cej anteny. Na przyk³ad, unikaj dotykania 
anteny komórkowej w trakcie rozmowy telefonicznej. 
Kontakt z anten± wysy³aj±c± lub odbieraj±c± sygna³ 
wp³ywa na jako¶æ komunikacji radiowej, mo¿e 
przyczyniaæ siê do niepotrzebnego wzrostu pobieranej 
przez urz±dzenie energii i mo¿e spowodowaæ skrócenie 
¿ywotno¶ci baterii.

1 Antena komórkowa
2 Antena Bluetooth/

bezprzewodowej sieci 
lokalnej

Blokada klawi
Gdy klawisze s± zabloko
symbol .

Aby zablokowaæ klawia

Aby odblokowaæ klawia

Aby ustawiæ blokowanie
obudowy, naci¶nij , a
Ustawienia > Ogólne >
blokady klaw. > Tak, g
lub Zawsze pytaj. 

Aby ustawiæ blokowanie
okre¶lonego czasu lub p

, a nastêpnie wybier
Ogólne > Zabezpieczen
autobl. klawiat..

Nawet gdy klawiatura j
jest mo¿liwo¶æ nawi±za
zaprogramowanym w u
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urz±dzenia zostanie wy¶wietlone 
iednie opcje:

nfigurowaæ ró¿ne ustawienia, na 

erowaæ materia³y, np. kontakty 
mpatybilnego urz±dzenia firmy 
o¿na znale¼æ w podrêczniku 

ietliæ prezentacjê o urz±dzeniu.

 pó¼niej, naci¶nij  i wybierz 
 Powitanie. Dostêp do 

mo¿esz równie¿ uzyskaæ, 
£adowanie baterii
1 Pod³±cz kompatybiln± 

³adowarkê do gniazdka 
sieci elektrycznej.

2 Przewód ³adowarki 
pod³±cz do urz±dzenia. 
Je¶li bateria by³a 
ca³kowicie roz³adowana, 
mo¿e up³yn±æ trochê 
czasu, zanim wska¼nik 
³adowania zacznie siê przesuwaæ.

3 Gdy bateria zostanie w pe³ni na³adowana, wska¼nik 
³adowania przestanie siê przesuwaæ. Od³±cz ³adowarkê 
najpierw od urz±dzenia, a potem od gniazdka sieci 
elektrycznej.

Powitanie
Po pierwszym w³±czeniu 
Powitanie. Okre¶l odpow

SettingWizard — aby sko
przyk³ad poczty e-mail.

¯ongler — aby przetransf
i pozycje kalendarza, z ko
Nokia. Wiêcej instrukcji m
u¿ytkownika.

Prezentacja — aby wy¶w

Aby wy¶wietliæ Powitanie
Narzêdzia > Apl. u¿ytk. >
poszczególnych aplikacji 
wybieraj±c je w menu.
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da siê z elementów 
ie do okre¶lonych materia³ów 
 jak muzyka, zdjêcia czy gry. Aby 
ultimediów, mo¿na u¿yæ klawisza 

tarczy Navi.

iów ( , ,  i ) 
aniem materia³ów multimedialnych.

a 

 umo¿liwia robienie zdjêæ i 
i¶nij i przytrzymaj , aby 
. Naci¶nij , aby robiæ zdjêcia. 
 wideo, naci¶nij , aby 

, aby zwiêkszaæ lub zmniejszaæ 
owy telefonicznej lub s³uchania 
ia zdjêæ u¿ywaj klawiszy g³o¶no¶ci 
iêkszania obrazu.

j± sterowanie funkcjami gier 
lerii mo¿na za ich pomoc± 
aæ obrazy.
Klawisze i nawigacja
Klawisz menu 

Klawisz menu daje dostêp do menu g³ównego. W otwartej 
aplikacji naci¶nij , aby prze³±czyæ j± na dzia³anie 
w tle. Aby prze³±czaæ otwarte aplikacje, naci¶nij 
i przytrzymaj .

Klawisz przewijania Navi

Klawisz przewijania s³u¿y do 
przechodzenia miêdzy opcjami ró¿nych 
menu ( , , , ) oraz do 
wybierania elementów ( ). Aby 
uaktywniæ dodatkowe funkcje pokrêt³a 
Navi™, naci¶nij  i wybierz 
Narzêdzia > Ustawienia > Ogólne > 
Tarcza Navi > Tarcza Navi > Tak. Funkcja ta umo¿liwia 
przesuwanie palcem po obrze¿u w prawo lub w lewo w celu:
• Przechodziæ miêdzy utworami w odtwarzaczu 

muzycznym.
• Przechodziæ miêdzy obrazami w galerii.
• Przechodziæ miêdzy pozycjami w menu multimediów.

Klawisz multimediów 

Klawisz multimediów umo¿liwia szybki dostêp do menu 
multimediów zawieraj±cego materia³y multimedialne. Aby 
otworzyæ lub zamkn±æ menu multimediów, naci¶nij .

Menu multimediów sk³a
umo¿liwiaj±cych przej¶c
multimedialnych, takich
poruszaæ siê po menu m
przewijania lub funkcji 

Klawisze multimediów

Za pomoc± klawiszy med
mo¿na sterowaæ odtwarz

Klawisz fotografowani

Klawisz fotografowania
nagrywanie wideo. Nac
w³±czyæ kamerê g³ówn±
Kiedy aktywny jest Tryb
nagrywaæ pliki wideo. 

Klawisze g³o¶no¶ci

U¿yj klawiszy g³o¶no¶ci
g³o¶no¶æ w trakcie rozm
d¼wiêku. Podczas robien
do pomniejszania i pow

Klawisze gier

Klawisze gier umo¿liwia
N-Gage™. W widoku ga
powiêkszaæ i pomniejsz
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je takie formaty plików, jak .aac, 
 i .wma. Nie znaczy to jednak, ¿e 
je wszystkie funkcje ka¿dego 
kie ich odmiany. 
 Muzyka > Odtw. muz. > 

go utworu, wybierz kategorie 
u. Aby przegl±daæ listy, przesuwaj 
wisza przewijania.
ny plik lub listê plików, 

ów celem odtworzenia ich 
ne, wybierz Opcje > Id¼ do 

chaæ d¼wiêku o najwy¿szej 
stawu s³uchawkowego 
m os³ony s³uchawek.
Skróty
• Aby prze³±czaæ otwarte aplikacje, naci¶nij i 

przytrzymaj .
Aplikacje dzia³aj±ce w tle podczas korzystania z innych 
funkcji zwiêkszaj± zapotrzebowanie na energiê baterii 
i skracaj± jej ¿ywotno¶æ.

• Aby w³±czyæ kamerê, naci¶nij i przytrzymaj .
• Aby po³±czyæ siê z poczt± g³osow± (us³uga sieciowa), 

naci¶nij i przytrzymaj .
• Aby otworzyæ menu multimediów, naci¶nij .
• Aby zmieniæ profil, naci¶nij  i wybierz profil.
• Aby prze³±czaæ profile Ogólny i Milcz±cy, naci¶nij 

i przytrzymaj . Je¶li masz dwie linie telefoniczne 
(us³uga sieciowa), czynno¶æ ta powoduje prze³±czenie 
na drug± liniê.

• Aby otworzyæ listê ostatnio wybieranych numerów, 
naci¶nij .

• Aby u¿ywaæ poleceñ g³osowych, naci¶nij i przytrzymaj 
prawy klawisz wyboru.

• Aby uruchomiæ przegl±darkê (us³uga sieciowa), naci¶nij 
i przytrzymaj .

Muzyka
Odtw. muzyczny obs³ugu
.aac+, .eaac+, .mp3, .wav
Odtw. muzyczny obs³ugu
z tych formatów i wszyst
1 Naci¶nij  i wybierz

Muzyka.
2 Aby przej¶æ do ¿±dane

w nastêpuj±cych men
palec po krawêdzi kla

3 Aby odtworzyæ wybra
naci¶nij .

Aby wybraæ wiêcej utwor
w widoku Teraz odtwarza
menu Muzyka.

 Wskazówka: Aby s³u
jako¶ci, pod³±cz do ze
dostarczone z telefone
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edia player mo¿na u¿ywaæ 
pisanych w pamiêci masowej 

ryb po³±czenia USB, naci¶nij  
±cza > USB > Tryb USB.

z odtwarzaczem 
yer
moc± odtwarzacza Windows 
 wyszukiwaæ i kupowaæ cyfrowe 
alne w internetowych sklepach 
ronizowaæ je z urz±dzeniem.

izmu synchronizowania plików 
mieniaæ w zale¿no¶ci od wersji 
ia Player. Wiêcej informacji na 
aplikacji Windows Media Player 
ie firmy Nokia w czê¶ci 
 Nokia N81.

ompatybilnego komputera. Je¶li 
, jako rodzaj po³±czenia wybierz 

ia z kompatybilnym komputerem 
ia Player wybiera 
e, je¶li w urz±dzeniu jest za ma³o 
 synchronizowanie umo¿liwia 
0

Przesy³anie muzyki
Muzykê mo¿na przesy³aæ z kompatybilnego komputera lub 
innych kompatybilnych urz±dzeñ za po¶rednictwem 
kompatybilnego kabla USB lub po³±czenia Bluetooth.

Muzykê mo¿na przesy³aæ, korzystaj±c z jednej z trzech 
metod:
• Aby urz±dzenie by³o widoczne na komputerze jako 

zewnêtrzna pamiêæ masowa, na któr± mo¿na kopiowaæ 
dowolne pliki z danymi, nawi±¿ po³±czenie za 
po¶rednictwem kompatybilnego kabla USB lub 
bezprzewodowej technologii Bluetooth. W przypadku 
korzystania z kabla USB wybierz dla trybu po³±czenia 
ustawienie Transfer danych.

• Aby zsynchronizowaæ pliki muzyczne z aplikacj± 
Windows Media Player, pod³±cz kompatybilny kabel 
USB i jako tryb po³±czenia wybierz Media player. 
Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znale¼æ 
w odpowiednich instrukcjach obs³ugi i plikach 
pomocy aplikacji Windows Media Player. 

• Aby u¿yæ narzêdzia Nokia Music Manager z pakietu 
Nokia Nseries PC Suite, pod³±cz kompatybilny kabel 
USB i wybierz dla trybu po³±czenia ustawienie 
PC Suite. Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w instrukcji 
obs³ugi pakietu Nokia Nseries PC Suite.

Trybów Mass storage i M
wy³±cznie dla plików za
urz±dzenia.

Aby zmieniæ domy¶lny t
i wybierz Narzêdzia > £

Synchronizowanie 
Windows Media Pla

 Wskazówka: Za po
Media Player mo¿na
materia³y multimedi
online, a tak¿e synch

Funkcjonalno¶æ mechan
muzycznych mo¿e siê z
aplikacji Windows Med
temat kompatybilno¶ci 
mo¿na znale¼æ w witryn
po¶wiêconej urz±dzeniu

Pod³±cz urz±dzenie do k
u¿ywasz po³±czenia USB
Media player. 

Po po³±czeniu urz±dzen
aplikacja Windows Med
synchronizowanie rêczn
wolnej pamiêci. Rêczne
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okia 
kia (us³uga sieciowa) mo¿na 

ub kupowaæ utwory muzyczne 
ia. Aby móc kupowaæ muzykê, 
w us³udze.

muzyczny Nokia jest dostêpny 
a stronê music.nokia.com.

lepu muzycznego Nokia, naci¶nij 
klep muz.. Dostêp do us³ugi 
z±dzeniu zosta³ poprawnie 
stêpu do internetu. Aby uzyskaæ 
 stronie g³ównej sklepu 
rz opcjê Help.

znego Nokia pod adresem 
rzej¶æ równie¿ za pomoc± 
ra. Aby uzyskaæ wiêcej instrukcji, 
 muzycznego Nokia 
wybieranie utworów i list odtwarzania, które maj± zostaæ 
przeniesione, skopiowane lub usuniête.

Wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Po po³±czeniu siê urz±dzenia z aplikacj± Windows 

Media Player wybierz je w okienku nawigacyjnym, je¶li 
jest po³±czonych wiêcej urz±dzeñ.

2 Przeci±gnij utwory lub albumy do okienka listy w celu 
zsynchronizowania. Aby usun±æ utwory lub albumy, 
wybierz odpowiedni± pozycjê na li¶cie i kliknij Remove 
from list.

3 Sprawd¼, czy okienko listy zawiera pliki, które chcesz 
zsynchronizowaæ, i czy w urz±dzeniu jest wystarczaj±ca 
ilo¶æ wolnej pamiêci. Aby rozpocz±æ synchronizowanie, 
kliknij Start Sync.

Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w podrêczniku 
u¿ytkownika. 

Sklep muzyczny N
W Sklepie muzycznym No
wyszukiwaæ, przegl±daæ l
i pobieraæ je do urz±dzen
nale¿y zarejestrowaæ siê 

Aby sprawdziæ, czy Sklep 
w Twoim kraju, przejd¼ n

Aby przej¶æ do witryny Sk
 i wybierz Muzyka > S

mo¿na uzyskaæ, je¶li w ur
skonfigurowany punkt do
dodatkowe instrukcje, na
muzycznego Nokia wybie

Do witryny Sklepu muzyc
music.nokia.com mo¿na p
kompatybilnego kompute
na stronie g³ównej Sklepu
wybierz Help.



1

kompatybilny z aplikacj± N-Gage. 
Gage mo¿na pobieraæ wysokiej 
ytkowników i z nich korzystaæ.

na jest jedna z nastêpuj±cych 

dziêki temu oprogramowaniu 
o¿na dowiedzieæ siê wiêcej 

ikacji N-Gage, która zostanie 
na na rynek, zapoznaæ siê 
racyjnymi gier, a tak¿e pobraæ 
 wersjê aplikacji N-Gage 
stêpnienia.
 pe³na wersja aplikacji udostêpnia 
i platformy N-Gage, zastêpuj±c 
scover N-Gage. U¿ytkownik mo¿e 
owaæ, wypróbowywaæ i kupowaæ 
ych graczy oraz uzyskiwaæ dostêp 

acji o wydarzeniach i czatów. 
g± byæ niedostêpne podczas 
wania w tym urz±dzeniu. 
acji oprogramowania mo¿na 
em www.n-gage.com.

  i wybierz Gry.
2

Aplikacja Nokia Podcasting 
Aplikacja Nokia Podcasting umo¿liwia bezprzewodowe 
wyszukiwanie, pobieranie i subskrybowanie podcastów, 
a tak¿e odtwarzanie, organizowanie i udostêpnianie 
podcastów audio i wideo za pomoc± urz±dzenia.

Aby otworzyæ aplikacjê Nokia Podcasting, naci¶nij  
i wybierz Muzyka > Podcasty.

Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w rozszerzonej 
wersji podrêcznika u¿ytkownika na stronie 
www.nseries.com/support.

Radio 
1 Pod³±cz do urz±dzenia kompatybilny zestaw 

s³uchawkowy.
2 Naci¶nij  i wybierz Muzyka > Radio. 
3 Aby rozpocz±æ wyszukiwanie stacji, wybierz  lub 

 albo naci¶nij i przytrzymaj klawisz mediów  
lub . 

Aby wy¶wietliæ materia³y wizualne dostêpne w odbieranej 
aktualnie stacji, wybierz  lub Opcje > W³±cz us³ugê 
wizualn± (us³uga sieciowa).

Brak dostêpu do us³ugi Visual Radio mo¿e wynikaæ z tego, 
¿e nie udostêpniaj± jej operatorzy sieci albo stacje radiowe 
dzia³aj±ce na danym obszarze.

Gry
Telefon Nokia N81 jest 
Za pomoc± aplikacji N-
jako¶ci gry dla wielu u¿

W telefonie zainstalowa
aplikacji:
• Discover N-Gage — 

demonstracyjnemu m
o mo¿liwo¶ciach apl
wkrótce wprowadzo
z wersjami demonst
i zainstalowaæ pe³n±
w momencie jej udo

• Aplikacja N-Gage —
wszystkie mo¿liwo¶c
w menu aplikacjê Di
miêdzy innymi znajd
nowe gry, szukaæ inn
do wyników, inform
Niektóre funkcje mo
instalacji oprogramo
Dostêpno¶æ aktualiz
sprawdziæ pod adres

Aby rozpocz±æ, naci¶nij
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rawa zastrze¿one.

People, Nseries, N81, Navi, 
 znakami towarowymi lub 
i towarowymi firmy Nokia 

produktów i firm wymienione 
 mog± byæ znakami towarowymi 
i ich w³a¶cicieli.

ie, dystrybucja oraz 
icznej kopii czê¶ci lub ca³o¶ci 
olwiek formie bez wyra¿onej 
y firmy Nokia jest zabronione.

ykê nieustannego rozwoju. Firma 
wo do wprowadzania zmian 
h produktach opisanych w tym 
ego powiadomienia.

W MAKSYMALNYM 
 PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA 
JOBIORCÓW NIE PONOSI 
 JAK¡KOLWIEK UTRATÊ 
NI ZA ¯ADNE SZCZEGÓLNE, 
 LUB PO¦REDNIE SZKODY 
 SPOSÓB.

MENTU PRZEDSTAWIONA JEST 
IE UDZIELA SIÊ JAKICHKOLWIEK 
WYRA¬NYCH JAK I 
ZAJ¡C W TO, LECZ NIE 
Aby w pe³ni korzystaæ z mo¿liwo¶ci aplikacji N-Gage, 
trzeba mieæ dostêp do internetu — za po¶rednictwem sieci 
komórkowej lub bezprzewodowej sieci LAN. Wiêcej 
informacji o us³ugach transmisji danych mo¿na uzyskaæ 
od us³ugodawcy. 

Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w witrynie 
www.n-gage.com.

Pomoc techniczna

Pomoc
Funkcja pomocy wy¶wietla instrukcje dotycz±ce 
korzystania z urz±dzenia. Aby z dowolnej aplikacji 
otworzyæ tekst pomocy, wybierz Opcje > Pomoc.

Instrukcja obs³ugi
Wiêcej wa¿nych informacji o swoim urz±dzeniu znajdziesz 
w instrukcji obs³ugi.

Internet
Odwied¼ witrynê www.nseries.com/support lub lokaln± 
witrynê internetow± firmy Nokia. Znajdziesz tam 
najnowsze wersje podrêczników u¿ytkownika, dodatkowe 
informacje, pliki do pobrania, a tak¿e us³ugi zwi±zane 
z posiadanym produktem firmy Nokia.
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OGRANICZAJ¡C TEGO DO JAKICHKOLWIEK 
DOROZUMIANYCH GWARANCJI U¯YTECZNO¦CI 
HANDLOWEJ LUB PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONEGO 
CELU, CHYBA ¯E TAKOWE WYMAGANE S¡ PRZEZ 
PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE 
LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ 
UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostêpno¶æ poszczególnych produktów i aplikacji, a tak¿e 
i zwi±zanych z tymi produktami us³ug mo¿e siê ró¿niæ 
w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y, w tym dostêpno¶æ 
opcji jêzykowych, nale¿y sprawdziæ ze sprzedawc± 
produktów Nokia.

Niektóre operacje i funkcje zale¿± od karty SIM i/lub sieci, 
us³ug MMS b±d¼ zgodno¶ci urz±dzeñ i obs³ugiwanych 
formatów materia³ów. Za niektóre us³ugi pobierana jest 
osobna op³ata.


